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چکيده
توسعه روشهای تصفیه فاضالبها از موضوعات مهم زیست محیطی محسوب میشود .از میان روشهای به کار بررده شرده فراینردهای اکسیداسریون
پیشرفته ( )AOPبه دلیل تبدیل مواد آالینده به موادی با سمیت کمتر و یا زیست تخریبپذیر ،توجه بسریار زیرادی را بررای حرذ گسرترهی وسریعی از
آالیندههای آلی ،به خود جلب کردهاند .در این کار تخریب فوتوکاتالیستی رنگ اریوکروم بلک  Tتحت تابش نور  UVدر محلولهرای آبری برا اسرتفاده از
چارچوب فلز-آلی  TMU-16به عنوان کاتالیستی ناهمگن مطالعه شد .چارچوب فلز-آلی  TMU-16تحت شررای حراللحرارتری در دمرای  116درجرهی
سانتیگراد سنتز و به کمک تکنیکهای  XRDو جذب و واجذب گاز ( )BETشناسایی شد .اثر پارامترهای موثر بر میزان تخریب رنگ ماننرد  ،pHمقردار
کاتالیست و غلظت اولیه رنگ مورد بررسی قرار گرفت .تخریب رنگ از مدل سینتیکی شبه درجه اول تبعیت میکند و سرازوکار تخریرب رنرگ از مسریر
رادیکالهای هیدروکسیل و سوپراکسید پیش میرود .شکا انرژی پایین ( 2/1الکترون ولت) نشان میدهد که  TMU-16میتواند در حضور نور به عنوان
کاتالیستی قدرتمند برای حذ رنگها و سایر آالیندهها از محی آبی استفاده شود.
کلمات کلیدی :چارچوب فلز-آلی ،تخریب فوتوکاتالیستی ،اریوکروم

بلک TMU-16 ،T

-1مقدمه
رنگها به صورت گسترده در صنایع چاپ و رنگرزی ،پالستیک سازی و  ...مورد استفاده قرار میگیرند .تاکنون بیش از 01111
نوع رنگ تجاری در بازار عرضه شده است که با نرخ  7×015تن در سال تولید میشوند .حدود  9درصد از رنگهای تولید شده،
معموالً به صورت فاضالب در طبیعت تخلیه میشوند که میزان قابل توجهای است .رنگها به دلیل کاربردهای فراوان به عنوان
عمدهترین آالیندههای موجود در آب محسوب میشوند .بسیاری از رنگها به دلیل ساختار شیمیایی آنها سرطانزا بوده و
سالمتی انسان را تهدید میکنند .بخشی از نوری که وارد آب میشود ،توسط رنگها جذب و یا منعکسشده که باعث توقف
رشد باکتریهای مفید در آب میشود [ .]0-4فناوریهایی برای حذف رنگها و سایر آالیندهها از فاضالبها مانند جذب ،انعقاد
و یا جداسازی به صورت تجاری در دسترس هستند اما نمیتوانند به صورت کامل آالیندهها را به ترکیباتی که سمیت کمتری
داشته باشند تبدیل کنند و یا تخریب زیستی آنها را فراهم سازند .روشهای دیگر تصفیه فاضالبها مانند تکنیکهای
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شیمیایی و استفاده از غشاها معموالً پر هزینه هستند و خود آالیندههای جدیدی را تولید میکنند .برای مثال کلرزنی که به
عنوان روشی متداول برای گندزدایی مورد استفاده قرار میگیرد ،مواد سرطانزایی را تولید میکند که برای سالمتی انسان
تهدید محسوب میشوند [ .]5-8برای تخریب آالیندههای آلی فرایندهای اکسایش پیشرفته )AOPs( 0شامل واکنش فنتون،
سونولیز ،اوزناسیون و روشهایی که ترکیبی از این تکنیکهاست ،به صورت گسترده استفاده شده است AOPs .به آسانی و با
کارایی باال میتواند آالیندهها را به ترکیباتی با سمیت کمتر و یا با قابلیت تجزیه زیستی تبدیل کند .گزارشهای زیادی مبنی بر
استفاده از نیمه رساناهای شناخته شدهای مانند  GaP ،ZnS ،CdS ،Fe2O3 ،TiO2 ،ZnOو ...به عنوان فوتوکاتالیست برای فرایند
اکسیداسیون در دسترس میباشد .این نانوذرات به خوبی میتوانند نقش کاتالیستی خود را ایفا کنند [ .]2-00اما استفاده از
این مواد مشکالتی را نیز به همراه دارد که کار با این ترکیبات را برای اهداف تجاری با مشکل مواجه میکند .جداسازی دشوار،
کلوخهای شدن و پایین بودن بازده کوانتومی (تعداد مولکولهای تخریب شده به ازای تعداد فوتونهای جذب شده) از جمله
نواقصی است که کاربرد صنعتی این ترکیبات را محدود میکند .در سالهای اخیر ،مطالعات وسیع روی چارچوبهای

فلز-آلی9

منجر به معرفی دستهی جدیدی از فوتوکاتالیستها شده است [ .]04-07چارچوبهای فلز-آلی دستهی جدیدی از ترکیبات
معدنی هستند که به دلیل ویژگیهایی مانند مساحت سطح باال ،انعطافپذیری ،طراحی و سنتز آسان مورد توجه محققان قرار
گرفتهاند .از این ترکیبات در زمینههای مختلف مانند فرایندهای کاتالیستی ،جداسازی و ذخیرهسازی گازها ،جاذب برای
مولکولهای مختلف ،مغناطیس و لومینسانس بسیار استفاده شده است .این ترکیبات از یونهای فلزی یا خوشههای فلزی و
لیگاندهای چند دندانه آلی تهیه میشوند که ساختاری سه بعدی را در فضا ایجاد میکنند [ .]08 ،02به قابلیتهای
شگفتانگیز چارچوبهای فلز-آلی میتوان ویژگیهای فوتوکاتالیستی را نیز افزود و برای حذف آالیندههای آلی بهکار برد .اولین
استفاده از چارچوبهای فلز-آلی به عنوان فوتوکاتالیست توسط آلوارو 0و همکارانش گزارش شد .آنها از  MOF-5برای تخریب
مولکولهای آلی در آب استفاده کردند .این چارچوب دارای نوار جذبی پهن در محدودهی  511تا  841نانومتر است که
میتواند الکترونهای پخششده را در نوار رسانایی قرار دهد .شکاف انرژی محاسبهشده در  0/4 ،MOF-5الکترون ولت میباشد
[ .]91در سال  ،9100تخریب فوتوکاتالیستی رنگ متیلاورانژ با چارچوب فلز-آلی  UTSA-38که حاوی واحدهای

Zn4O

میباشد توسط داس 4و همکارانش گزارش شد [ .]90پس از ارائه گزارشهای اولیه ،در خصوص فعالیت فوتوکاتالیستی
چارچوبهای فلز-آلی مقاالت متعددی به چاپ رسیده است [ .]99-96در این کار با استفاده از چارچوب فلز-آلی

TMU-16

تخریب رنگ اریوکروم بلک ( Tشکل  )0در محیط آبی مورد بررسی قرار گرفته است .از یک طرف  TMU-16به دلیل حضور
1

Advanced oxidation processes
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2
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واحدهای  ZnO4مانند نیمههادی روی اکسید با جذب نور و تشکیل زوج الکترون -حفره توانایی کاتالیست کردن فرآیندهای
تخریب به کمک نور را دارا میباشد .از طرف دیگر اریوکروم بلک  Tرنگی آزو است که به عنوان شناساگر در تیتراسیونهای
کمپلکسومتری ،در تعیین سختی آب و همچنین در تعیین حضور فلزات خاکی کمیاب به کار برده میشود .در فرم پروتونه آبی
رنگ و در صورت کئوردینه شدن با یونهای فلزی قرمز رنگ میباشد.

شکل  -1ساختار شیمیایی رنگ اریوکروم بلک .T

-2بخش تجربی
-7-1مواد و روشها
تمامی مواد اعم از رنگدانهها ،حاللها و پیش مادههای استفاده شده در این کار با خلوص باال از شرکت مرک آلمان خریداری
شد .محلولهای مورد استفاده با استفاده از آب دیونیزه تهیه شدند .برای طیفسنجی  FT-IRاز دستگاه مدل
ساخت شرکت بروکر آلمان استفاده شد .برای اندازهگیریهای جذبی از طیفسنج  UV-Visکری مدل

Vertex 70

Varian 300 Bio

ساخت کشور استرالیا استفاده گردید .تنظیمات  pHمحلولها با استفاده از pHمتر دیجیتال متروم ساخت کشور سوئیس انجام
شد .به کمک روش برونر-امیت -تلر ( ،)BETبر اساس جذب فیزیکی گاز نیتروژن در دمای پایین ( 77کلوین) و با استفاده از
دستگاه  BelsorpMiniIIژاپن ،مساحت سطح ،حجم حفره و متوسط قطر حفره چارچوب سنتزشده ،تعیین گردید .الگوهای
پراش اشعهی ایکس پودری ( )XRDبا استفاده از دستگاه فیلیپس  XL30ثبت شدند .با استفاده از دستگاه

JASCO V-670

طیفهای  UV-Visنمونهی جامد تهیه شد .ارزیابی و کنترل رادیکالهای تولید شده به کمک دستگاه فلوئورسانس کری انجام
شد.
-1-1سنتز TMU-16

با استفاده از روش گزارش شده توسط مرسلی و همکارانش TMU-16 ،تهیه شد .در سنتز این چارچوب فلز-آلی از نمک روی
نیترات شش آبه ( )Zn(NO3)2.6H2Oو لیگاندهای  -0،4بنزن دی کربوکسیلیک اسید ( )H2BDCو -9،5بیس(-4پیریدیل)-
-0،4دیآزا-9،4-هگزا دیاِن ( )4-bpdhاستفاده میشود [ .]97لیگاند  4-bpdhبا استفاده از روش گزارش شده در مرجع []98
سنتز شد .روش سنتز  TMU-16بدین شرح است :محلولی از  H2BDC ،Zn(NO3)2.6H2Oو  4-bpdhرا در -N,Nدی متیل
00
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فرمآمید ( )DMFبه نسبتهای مولی  1/5 :0:0تهیه و سپس به اتوکالو منتقل شد و به مدت  0شبانه روز در دمای  005درجه
سانتیگراد درون آون قرار داده شد .پس از گذشت این زمان ،محلول صاف و بلورهای زرد رنگ به دست آمده جدا و درون آون
خشک گردید.
-9-1تخريب فوتوکاتاليستي رنگ اريوکروم بلک  Tبر روي TMU-16

با توجه به شباهت ساختاری  TMU-16به نیمههادی روی اکسید ( )ZnOبه دلیل وجود واحدهای  ،ZnO4فعالیت این چارچوب
به عنوان فوتوکاتالیست در تخریب نوری رنگ اریوکروم بلک  Tمورد بررسی قرار گرفت .محلولی مادر از رنگ اریوکروم بلک

T

به غلظت  0111میلیگرم بر لیتر با استفاده از آب دیونیزه در بالن  011میلیلیتری تهیه میشود .نمودارهای کالیبراسیون برای
رنگ با استفاده محلولهای استاندارد (که با رقیقکردن مرحله به مرحله از محلول مادر تهیه شدند) و با به کارگیری
طیفسنجی  UV-Visرسم میشوند .جذبها در  λmaxمربوط به رنگ انجام میشوند.
قبل از انجام کار ،چارچوب به مدت یک شبانه روز در دمای  051درجهی سانتیگراد در آون حرارت داده و سپس به دسیکاتور
منتقل شد تا مولکولهای حالل محبوس در حفرات چارچوب خارج شوند و به اصطالح فعال و کارایی گونهی فوتوکاتالیست
افزایش یابد .پس از افزودن چارچوب به محلول رنگ و تخریب آن ،جداسازی با استفاده از سانتریفیوژ صورت میگیرد .برای
تعیین غلظت آنالیت بعد از تخریب از طیفسنجی  UV-Visاستفاده میشود.
به منظور مقایسه اثر پارامترهای مختلف موثر بر تخریب ،آزمایشها در شرایط مختلف انجام میشوند .فاصلهی بین دهانهی
ظرف واکنش و منبع تابش نور  5سانتیمتر میباشد .در هر آزمایش مقدار ثابتی از  TMU-16به  51میلیلیتر از محلول رنگ
(غلظت  91میلیگرم بر لیتر) افزوده میشود .قبل از تابش نور ،مخلوط با استفاده از همزن مغناطیسی در محیط تاریک به مدت
 091دقیقه همزده میشود تا تعادل جذب-واجذب برقرار گردد .در بررسیهای بهینه کردن شرایط تخریب یکی از پارامترها به
عنوان متغیر و سایر پارامترها ثابت در نظر گرفته میشود .ابتدا در غیاب  TMU-16محلولی از رنگ تحت تابش نور  UVقرار
داده میشود تا از مقاومت رنگ در برابر تخریب مستقیم با نور در کوتاه مدت اطمینان حاصل شود .اثر پارامترهایی مانند مقدار
مصرفی فوتوکاتالیست pH ،و غلظت اولیه رنگ بر میزان تخریب سنجیده شد.
به منظور بررسی اثر غلظت اولیه در سیستم  TMU-16/UVمقادیر ثابتی از فوتوکاتالیست به محلولهایی از رنگ با غلظت 91
تا  011میلیگرم بر لیتر اضافه شد و پس از فرایند تخریب ،با سانتریفیوژکردن سوسپانسیون ،فوتوکاتالیست و رنگ از هم جدا و
غلظت نهایی رنگ با طیفسنجی  UV-Visتعیین گردید.
برای تعیین اثر  pHبر تخریب ،محلولهایی از رنگ با pHهای متفاوت ( 9تا )09تهیه شد و به هر کدام مقادیر ثابت از
فوتوکاتالیست افزوده و سپس تحت تابش نور فرابنفش قرار داده شدند .پس از جداسازی فوتوکاتالیست از محلول ،با استفاده از
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طیفسنجی  UV-Visغلظت نهایی رنگ تعیین گردید .در طول واکنش و در زمانهای مختلف تغییرات  pHمحیط واکنش نیز
اندازهگیری شد.
به منظور بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیست بر میزان تخریب ،مقادیر مختلفی از  5( TMU-16تا 01میلیگرم) به محلولهای رنگ
اضافه و در حالتی که سایر پارامترهای موثر ثابت هستند ،تخریب انجام شد .فوتوکاتالیست از محلول با سانتریفیوژ کردن جدا و
غلظت نهایی رنگ با طیفسنجی  UV-Visتعیین گردید .پس از بهینهسازی شرایط مختلف ،مطالعات سینتیکی انجام شد.
پارامترهای سینتیکی تخریب رنگ در شرایط بهینه به کمک مدل سینتیکی

النگمویر-هیشلوود0

تعیین گردید .بازده

رنگزدایی با استفاده از رابطهی زیر محاسبه میشود (معادله :]92[ )0

(معادله )0
که  Ciو ( Cfمیلیگرم بر لیتر) به ترتیب غلظت رنگ قبل و بعد از فرایند تخریب توسط فوتوکاتالیست میباشد.
به منظور تعیین سازوکار تخریب رنگ توسط سیستم  TMU-16/UVو شناسایی گونههای واسطهای تولید شده در زمان انجام
واکنش از مولکولهایی که بتوانند واسطهها را به دام انداخته و با استفاده از تکنیکهای طیف سنجی قابل ردیابی باشند،
استفاده شد .برای بررسی نقش رادیکالهای هیدروکسیل تولید شده در سطح کاتالیست میتوان از مولکولهای ترفتالیک اسید
استفاده نمود که میتوانند رادیکالهای تولید شده را به راحتی به دام بیندازند و ترکیب فلوئورسانس کننده -9هیدروکسی
ترفتالیک اسید (با بیشینه طول موج جذبی  495نانومتر) را تولید کنند [ .]01در این تکنیک کلیه شرایط با آزمایشهای
مربوط به تخریب فوتوکاتالیستی یکسان است تنها تفاوت جایگزین کردن محلول رنگ با محلول  1/5میلیموالر از ترفتالیک
اسید و  9میلیموالر از سدیم هیدروکسید میباشد .هر  05دقیقه نمونههایی از ظرف واکنش برای طیف سنجی فلوئورسانس
جدا میشود .برای اطمینان از اثر نور بر میزان تولید رادیکالها واکنش در تاریکی نیز انجام میشود .برای بررسی و تعیین نقش
رادیکالهای سوپراکسید محلول واکنش با استفاده از گاز نیتروژن اکسیژن زدایی میشود و نتایج با زمانی که اکسیژن در محیط
واکنش حل شده است مقایسه میشود.

Langmuir Hinshelwood

00
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-3بحث و نتيجهگيری
-7-9شناسايي TMU-16

برای شناسایی  TMU-16سنتز شده از تکنیکهای  XRDو  0 BETاستفاده شد .الگوی  XRDمربوط به ترکیب سنتز شده و
نمونه مرجع در شکل  9نشان داده شده است .نتایج به دست آمده حاکی از انطباق خوب الگوی به دست آمده و گزارش شده
میباشد که تاییدکننده سنتز ترکیب مورد نظر میباشد .به دلیل اینکه بیشتر چارچوبهای فلز-آلی به دسته مواد ریزحفره 9و
میانحفره 0تعلق دارند ،مساحت سطح و ویژگیهای حفرهها به کمک تکنیک جذب و واجذب گاز و بر اساس تئوری

BET

تعیین شد .تئوری  ،BETروشی برای اندازهگیری تخلخل مواد بر اساس جذب و واجذب گازهای بیاثر (مانند هلیم ،آرگون و
نیتروژن) نسبت به فشار ،میباشد .به کمک دادههای استخراج شده از ایزوترمها ویژگیهای تخلخل مواد تعیین میشود .برای
 TMU-16مساحت سطح ویژه و میانگین قطر حفره به ترتیب  66/25مترمربع برگرم و  01/57نانومتر محاسبه شد .شکل 0
ایزوترم جذب و واجذب گاز نیتروژن و نمودار توزیع اندازه حفره چارچوب  TMU-16فعال نشده را نشان میدهد .با توجه به
تعریف اتحادیه بینالمللی شیمی محض و کاربردی ( )IUPACبرای دستهبندی مواد حفرهدار [ ،]00و نتایج به دست آمده
میتوان اطمینان حاصل کرد که  TMU-16در دسته مواد میانحفره قرار میگیرد.

شکل  -2الگوی  XRDمربوط به .TMU-16

1

Brunauer-Emmett-Teller
Microporous
3
Mesoporous
2
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(الف)

(ب)

شکل  -3ایزوترم جذب و واجذب گاز نیتروژن (الف) و نمودار توزیع اندازه حفره (( )BJHب) مربوط به .TMU-16
-1-9تعيين شکاف انرژي TMU-16

برای بررسی شکاف انرژی  TMU-16از طیف سنجی مریی-فرابنفش نفوذی ( )DRSاستفاده شد (شکل  .)4پیکهای مشاهده
شده در  928 ،998و  047نانومتر مربوط به انتقاالت الکترونی از باالترین اربیتالهای مولکولی اشغال شده )HOMO( 0به
پایینترین اربیتالهای مولکولی اشغال نشده )LUMO( 9میباشد .اربیتالهای  HOMOبیشتر ماهیت اربیتالهای  2pاکسیژن
و اربیتالهای  LUMOبیشتر از مشارکت اربیتالهای فلز به وجود آمدهاند .برای تعیین شکاف انرژی ( )Egاز رسم تابع کوبلکا-
مونک )F( 0در مقابل انرژی بر حسب الکترون ولت استفاده میشود .تابع  Fرا میتوان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد
[:]09

معادله ()9
در اینجا  Fتابع کوبلکا-مونک و  Rبازتابش منتشر شده در تئوری کوبلکا-مونک است .شکل  5نمودار مربوط به رسم  Fدر
مقابل  Eرا نشان میدهد که انرژی شکاف برای  TMU-16برابر با  9/2الکترون ولت محاسبه شده است.

1

Highest occupied molecular orbital
Lowest unoccupied molecular orbital
3
Kubelka–Munk
2
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شکل  -4طیف  UV-Visمربوط به .TMU-16

شکل  -6نمودار  Fبر حسب  Eبرای .TMU-16
-9-9بررسي عوامل موثر بر تخريب فوتوکاتاليستي رنگ اريوکروم بلک T

-7-9-9اثر غلظت اوليه رنگ
شکل  6نتایج اثر غلظت اولیه بر میزان تخریب رنگ اریوکروم بلک  Tدر سیستم نوری  TMU-16/UVرا نشان میدهد.
همانگونه که در نمودارها میتوان دید تخریب رنگ به شدت به غلظت اولیه رنگ وابسته است .با افزایش غلظت اولیه رنگ،
تخریب توسط  TMU-16کاهش مییابد .دلیل ایـن امـر آن اسـت که افزایش غلظت رنگ باعـث کاهــش نفوذ نور ،جـذب
سـطحی بیشتر رنگ بر سطح  TMU-16و اشغال مکانهای فعـال روی سـطح ذرات و جذب مقداری از انـرژی  UVتوسـط
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مولکولهای رنگ میشود .این عوامل باعث کـاهش تولیـد رادیکالها و در نتیجه کـاهش تخریب آالینـده مـیگـردد .در
تمـامی نمودارهـا شـیب نمودار در ابتدا زیاد و سپس کاهش مییابد ،زیرا با تولید محصـوالت میـانی ،برخـی واکنشهای
فوتوکاتالیسـتی به منظور تخریب و حذف آنها انجام شده بنابراین تخریب رنگ کاهش مـییابـد .بـا گذشـت زمـان،
محصـوالت سـاده نیـز تخریب میشوند و ترکیبات مقاومتر در برابر تخریب باقی میمانند ،لـذا تخریب رنگ در انتهای
آزمایشها به میزان زیادی کاهش مییابد.

شکل  -5اثر غلظت اولیه بر روی تخریب فوتوکاتالیستی رنگ اریوکروم بلک .T
-1-9-9اثر  pHبر تخريب رنگ اريوکروم بلک T

یکــی از پارامترهــای مــؤثر در واکنشهای فوتوکاتالیسـتی  pHاولیــه محلــول اسـت .نتایج به دست آمده از بهینهسازی
 pHدر شکل  7نشان داده شده است .همانگونه که دیده میشود ،با افزایش  pHمیزان تخریب رنگ نیز افزایش مییابد .علت
این پدیده را میتوان در جمعیت رادیکالهای هیدروکسیل در pHهای مختلف جستوجو کرد .در pHهای اسیدی به علت
وجود  H+در محیط ،و کاهش جمعیت رادیکالهای هیدروکسیل طبیعی است که میزان تخریب رنگ نیز کم باشد .یونهای
هیدروژن ،رادیکالهای تولید شده را نیز به راحتی به دام میاندازند و مانع از واکنش با رنگ میشوند .عالوه بر این ،در اثر نفوذ
یونهای  H+در حفرات  ،TMU-16سطح چارچوب مثبت میشود و با توجه به اخـتالف بـار سـطحی مولکولهای رنگ با
 ،TMU-16باعث بروز برهمکنشهای الکترواستاتیک قوی میشود و رنگ بر روی  TMU-16به صورت سطحی جذب میشود.

07
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شکل  -7اثر  pHبر تخریب فوتوکاتالیستی رنگ اریوکروم بلک .T
-9-9-9اثر مقدار  TMU-16بر تخريب رنگ اريوکروم بلک T

دادههای به دست آمده از تأثیر مقدار فوتوکاتالیست بر تخریب در شکل  8نشان داده شده است .همان طور که مشاهده میشود
مقدار  01میلیگرم از فوتوکاتالیست با اختالف اندکی نسبت به  91میلیگرم فوتوکاتالیست بهترین راندمان را برای تخریب
رنگ داشته است .در مقدارهای کمتر به دلیل کاهش تعــداد ذرات ،جایگاههای جــذب ســـطحی برای مولکولهای رنگ
کاهش مییابد در نتیجه جمعیت رادیکـالهای تولید شده نیز کم شده و راندمان حذف نیز کاهش یافته است .به نظر میرسد
که کاهش بازده تخریب در مقادیر بیش از  01میلیگرم ،به دلیل همپوشانی مکانهای فعال و در نتیجه عدم تأثیر ذرات زیـرین
باشـد .با توجه به نتایج حاصل و نیـز صـرفه اقتصـادی ،مقدار  01میلیگرم به عنوان میـزان بهینـه فوتوکاتالیسـت انتخــاب و
در ادامــه آزمایشها ایــن مقدار از فوتوکاتالیست  TMU-16استفاده شد .با مقدار  01میلیگرم از  TMU-16در شرایط بهینه
پس از گذشت  9ساعت از واکنش بیش از  21درصد رنگ تخریب میشود .شکل  2طیف  UV-Visرنگ در شرایط بهینه در
طول فرایند تخریب را نشان میدهد .همانطور که مشخص است با گذشت زمان غلظت رنگ کاهش مییابد که نشان از کامل
شدن فرایند تخریب میباشد.
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شکل  -8اثر مقدار  TMU-16بر تخریب فوتوکاتالیستی رنگ اریوکروم بلک .T

شکل  -1طیف  UV-Visمربوط به رنگ اریوکروم بلک  Tدر طول تخریب فوتوکاتالیستی در حضور .TMU-16

-6-9-9بررسي سينتيکي فرايند تخريب
در بسیاری از گزارشها برای تخریب فوتوکاتالیستی ترکیبات آلی از مدل سینتیکی النگمویر -هیشلوود استفاده میشود و به
طور کلی این مدل بهترین مدل برای ارزیابیهای سینتیکی مربوط به واکنشهای تخریب نوری آالیندههای آلی است .این مدل
به خوبی برای واکنشهایی که در سطح اتفاق میافتند ،مفید میباشد .در این کار از مدل اصالحشدهی النگمویر-هیشلوود
استفاده میشود که به صورت زیر تعریف میشود [:]00
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معادله ()0

معادله ()4
در اینجا

سرعت تخریب رنگ ( C0 ،)mg.L-1.min-1و  Ctبه ترتیب غلظت اولیه و غلظت در لحظهی ( tمیلیگرم بر لیتر) می-

باشد k .ثابت سرعت واکنش بر حسب دقیقه K ،ضریب جذب رنگ بر روی فوتوکاتالیست بر حسب لیتر بر میلیگرم و

kapp

ثابت سرعت ظاهری محاسبه شده از منحنی بر حسب دقیقه میباشد .معادله را تحت شرایطی میتوان به صورت معادلهی 4
اصالح نمود که یک معادله درجه اول است .با رسم

 -در مقابل زمان میتوان پارامترهای سینتیکی را برای تخریب رنگ

به دست آورد .شیب نمودار برابر با ثابت سرعت (

) است .شکل  01نتایج به دست آمده را نشان میدهد .ثابت سرعت به

دست آمده برای تخریب رنگ اریوکروم بلک ( 1/1000 ،Tبر دقیقه) است که بیانگر سرعت باالی فرایند تخریب میباشد.

شکل  -11منحنی سینتیکی شبه مرتبه اول تخریب رنگ اریوکروم بلک  Tتحت نور فرابنفش در حضور .TMU-16

-5-9-9سازوکار تخريب
پس از جذب فوتونها ،الکترونهای  TMU-16برانگیخته شده و یک الکترون از باالترین اربیتال مولکولی اشغال شده ()HOMO
به پایینترین اربیتال مولکولی اشغال نشده ( )LUMOمنتقل میشود .اربیتال  HOMOاز مشارکت اربیتالهای اتمی  Oموجود
در ( H2BDCاتصالدهنده) و  LUMOاز مشارکت اربیتالهای اتمی  Znبه وجود آمدهاند .این جابهجایی الکترون باعث میشود
حفرهای برجا بماند که خاصیت اکسیدکنندگی بسیار باالیی دارد ،در عینحال الکترون نیز خاصیت احیاکنندگی قوی دارد.
زوجهای الکترون-حفره ایجاد شده با مولکولهای موجود در سطح چارچوب واکنش میدهند .در  pHخنثی و قلیایی،
الکترونهای آزاد شده توانایی واکنش با اتم اکسیژن ( به عنوان گیرنده الکترون) را داشته که در نتیجه اتم اکسیژن از فرم
مولکولی خود ( )O2به فرم رادیکال سوپر اکسید ( ).O2-تبدیل میگردد .حفره به وجود آمده ،از مولکولهای رنگ یک الکترون
41
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جدا نموده و آن را به فرم  R+تبدیل میکند و یا با مولکولهای آب یا  OH-موجود در محیط واکنش داده و رادیکال آزاد
هیدروکسیل تولید میکند .رادیکالهای آزاد خود باعث تخریب ترکیبات آلی میشوند .سازوکار پیشنهادی تخریب در شکل 00
خالصه شده است.

شکل  -11سازوکار تخریب رنگ در حضور .TMU-16

به منظور تایید مکانیسم رادیکالی و حضور رادیکالهای هیدروکسیل از طیف نشری فلوئورسانس گونهی -9
هیدروکسیترفتالیک اسید استفاده شد .در این حالت به جای رنگ محلول ترفتالیک اسید به کاربرده شد و طیف نشر
فلوئورسانس در غیاب و حضور  TMU-16ثبت گردید .در غیاب  TMU-16بازده تولید رادیکال هیدروکسیل و تشکیل ترکیب
فلوئورسانس کننده  -9هیدروکسیترفتالیک اسید کم ،بنابراین شدت فلوئورسانس هم پایین میباشد .در حالیکه در حضور
 TMU-16به دلیل بازده باالی تولید رادیکال و تشکیل  -9هیدروکسیترفتالیک اسید شدت نشر افزایش مییابد .شکل 09
طیفهای فلوئورسانس مربوط به -9هیدروکسیترفتالیک اسید را نشان میدهد که حاکی از نقش سیستم فوتوکاتالیستی در
تولید رادیکالهای واسطهای است .در غیاب فوتوکاتالیست شدت نشر اندازه گیری شده بسیار کمتر است که نشان میدهد
تولید رادیکال هیدروکسیل به شدت به حضور  TMU-16وابسته است.
اثر رادیکالهای سوپراکسید که از اکسیژنهای مولکولی حل شده در آب به وجود آمدهاند ،با حذف اکسیژن با استفاده از گاز
نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج در شکل  00نشان داده شده است .همان گونه که مشخص است وجود اکسیژن میزان
تخریب رنگ را افزایش میدهد .بنابراین میتوان گفت که در حضور  TMU-16رادیکالهای سوپراکسید و هیدروکسیل با بازده
باال تولید و فرایند تخریب رنگ با سرعت باالتری نسبت به حالتی که فوتوکاتالیست به کاربرده نمیشود ،پیش میرود.
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(الف)

(ب)

شکل  -12طیف فلوئورسانس مربوط به-2هیدروکسی ترفتالیک اسید (الف) در حضور  TMU-16و (ب) در غیاب .TMU-16

شکل  -13تاثیر رادیکالهای سوپراکسید بر میزان تخریب رنگ اریوکروم بلک  Tدر حضور .TMU-16

-4نتيجهگيری
در اینجا تخریب فوتوکاتالیستی رنگ اریوکروم بلک  Tو اثر پارامترهای مؤثر بر بازده و کارایی فرایند تخریب شامل میزان
فوتوکاتالیست pH ،اولیه و غلظت رنگ توسط چارچوب فلز-آلی  TMU-16بررسی شد .شکاف انرژی  9/2الکترون ولت محاسبه
شده برای  TMU-16تایید کننده کارایی باالی چارچوب به عنوان فوتوکاتالیست در فرایند تخریب در ناحیه فرابنفش میباشد.
نتایج نشان داد ،افزایش غلظت رنگ و کاهش  pHبه دلیل دخالت پدیده جذب سطحی رنگ بر روی  TMU-16که مانع از
تشکیل حدواسطهای رادیکالی میشود ،باعث کاهش میزان تخریب میشود .نتایج به دست آمده به خوبی نشان میدهد که
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 ساعت9  زیرا پس از گذشت، میتواند کاتالیست نوری مناسبی برای تخریب فوتوکاتالیستی دستهایی از رنگها باشدTMU-16
 بهترین نتایج برای تخریب رنگ. تخریب میشودTMU-16  میلیگرم از01  درصد از رنگ فقط با21 از واکنش بیش از
 میلیگرم01  میلیگرم بر لیتر و مقدار91  غلظـت اولیـه رنگ،09  معـادل باpH  درTMU-16  توسطT اریوکروم بلک
،]04-06[ TiO2  با گونههایTMU-16  در حضورT  مقایسه درصد تخریب رنگ اریوکروم بلک.فوتوکاتالیسـت به دست آمد
 به عنوان فوتوکاتالیست در فرایندهایTMU-16 ] به خوبی بیانگر کارایی باالی08[  دوپه شده با رویTiO2 ] و07[ ZnO
 بررسیهای سینتیکی نیز نشان میدهد که سرعت تخریب رنگ از مدل درجه اول پیروی میکند و ثابت.تخریب میباشد
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